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 اطالعیھ کتبی قبلی والدین
یا امتناع آن از اقدام بھ منظور دادن فرصت بھ والدین بھ  ESITاطالع رسانی بھ والدین از طریق اطالعیھ کتبی قبلی قبل از اقدام برنامھ  :ھدف

 .ESITمنظور بررسی آن اقدام و درخواست حل اختالف در صورت عدم موافقت آن ھا با تصمیم برنامھ 
 

 

 ھماھنگ کننده منابع خانوادگی تاریخ تولد نام کودک

 تاریخ والدین/نام ولی

ملزم بھ این است کھ قبل از پیشنھاد یا امتناع از آغاز یا تغییر اطالعات شناسایی، ارزیابی یا تعیین سطح فرزندتان و یا ارائھ  ESITبرنامھ 
شما از این بیانیھ   این . خدمات مداخلھ زودھنگام مناسب بھ فرزند یا خانواده شما، با فاصلھ زمانی معقول اطالعیھ کتبی قبلی بھ شما ارسال کند

 :لطفا کلیھ موارد مربوطھ را عالمت بزنید. العیھ استاط
 

 .فرزند شما نیاز بھ ارزیابی و سنجش ندارد و شما درخواست ارزیابی و سنجش نکرده اید   

 .اولیھ فرزند شما نیاز بھ یک جلسھ است IFSPاست و برای توسعھ  ESITبرنامھ  واجد شرایط بھ,فرزند شما   
 .نیست ESITبرنامھ واجد شرایط بھ  فرزند شما   
 .مورد نیاز است) IFSP(یک جلسھ برای توسعھ برنامھ ساالنھ خدمات خانوادگی شخصی سازی شده   
 .مورد نیاز است) IFSP(مستقل یک جلسھ برای اصالح یا بازبینی برنامھ ساالنھ خدمات خانوادگی   
 .شما تشکیل می شودبا تاییدیھ انتقال  یک کنفرانس برنامھ ریزی   
 )لطفا توضیح دھید(سایر موارد   

بھ عنوان مثال، نتایج (اقدامات شامل توضیح اطالعاتی کھ برای گرفتن این تصمیم استفاده شده است /پیشنھاد یا رد این اقدام چرا دالیل اینکھ/دلیل
 ):سنجش، گزارش ھا، مدارک و غیره/ارزیابی

 
 والدین/تاییدیھ ولی

 )تاریخ( پست شده در  ارائھ شده بھ صورت حضوری اطالعیھ 
 ):سازمان/سمت/نام(توسط 

 شما این اطالعیھ را از طریق پست دریافت کرده اید، لطفا آن را امضا کرده و بھ آدرس زیر ارسال کنید: 
 :نام

 :آدرس

 C، بخش )IDEA(افراد دارای معلولیت تعلیم  قانون این اطالعیھ شامل یک نسخھ از برنامھ حمایت زودھنگام از نوزادان و کودکان نوپا، 
ھمانطور کھ در این اطالعات گفتھ شده است، در صورتی کھ با اقدامات پیشنھادی یا رد شده  .می شود ])حقوق والدین[اقدامات حفاظتی رویھ ای 

 .فوق موافق نیستید، حق درخواست حل اختالف رسمی دارید
 

اقدامات حفاظتی  C، بخش )IDEA(افراد دارای معلولیت تعلیم  قانون اینجانب یک نسخھ از برنامھ حمایت زودھنگام از نوزادان و کودکان نوپا، 
 .این اطالعات برای من توضیح داده شده است و من آن را می فھمم. را بھ ھمراه این اطالعیھ دریافت کرده ام ])حقوق والدین[رویھ ای 

 تاریخ امضای والدین
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اقدامات حفاظتی رویھ ای  C، بخش )IDEA(افراد دارای معلولیت تعلیم  قانون برنامھ حمایت زودھنگام از نوزادان و کودکان نوپا، : زمیمھ/پیوست
 ])حقوق والدین[

 
 .والدین باید یک نسخھ از این فرم را دریافت کنند و یک نسخھ امضا شده باید در مدارک مداخلھ زودھنگام کودک موجود باشد: یاداشت/نکتھ
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